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न्युमोकोकल सम्बद्ध खोप (PCV13)
तपाईंले जान्यु पर्ने कयु रा

1 खोप ककर् लगाउर्े ?
खोप लगाउर्ाले बालबाललका तथा वयस्कहरू दबुलैाई न्युमोकोकल रोगबाट बचाउर् 
सककन्छ ।

न्युमोकोकल रोग व्यक्ति-व्यक्ति बीचको र्जजकको सम्पक्क बाट सर्ने जीवाणयुबाट लाग्छ 
। यसले कार्को संक्रमणहरू नर्म्त्ाउँ्छ र यसले देहायबमोजजमका भागहरूमा थप 
गम्ीर संक्रमणहरूलाई पनर् नर्म्त्ाउर् सक्छ:
• फोक्ोहरूमा (नर्मोनर्या),
• रगतमा (ब्ाके्ररममया), र
• मस्तिष्क तथा मेरूदण्ड कर्कको बाकहरी भागमा (मेनर्नजाइकटस)।

वयस्कहरूमा न्युमोकोकल नर्मोनर्या सबभैन्ा सामान् रहेको ्छ । न्युमोकोकल 
मेनर्नजाइकटसले बकहरोपर्ा र मस्तिष्कको खराबी सम्बन्ी रोगहरू नर्म्त्ाउर् सक्छ र 
यसबाट संक्रममत 10 जर्ा बच्ा मध् े1 जर्ाको मृत्यु हुन्छ ।

जोकोहीलाई पनर् न्युमोकोकल रोग लाग्न सक्छ तर 2 वर्क मयुनर्का र 65 वर्क वा सो 
भन्ा बढी उमेरका वयस्कहरूमा केही नर्जचित स्ास्थ्य अवस्ाहरू भएका र धयुमपार् 
गर्ने मानर्सहरू यसको उच् जोखखम हुन्छर् ्।

खोप हुर्युभन्ा अगाकर, 5 वर्क मयुनर्का बालबाललकाहरूमा नर्म्न तथ्यहरू देखखएको थथयो:
• 700 भन्ा बढी मेनर्नजाइकटसका समस्ा,
• लगभग 13,000 रति संक्रमण,
• लगभग 5 ममललयर् कार्को संक्रमण र
• न्युमोकोकल रोग लागेर
लगभग 200 जर्ा बालबाललकाको मृत्यु । यो खोप उपलब्ध भएपल्छ बालबाललकामा
हुर्े गम्ीर न्युमोकोकल रोग घटेर 88% पयुगेको ्छ ।

प्रते्क वर्क संययुति राज्यमा लगभग 18,000 बढी उमेरका वयस्कहरूको न्युमोकोकल 
रोगको कारण मृत्यु हुन्छ ।

पेनर्थसललर् र अन् औरथधहरूको प्रयोगबाट फ्ने्यूमोक्कलका संक्रमणहरूको उपचार 
पकहला जतिो प्रभावकारी हँुदैर् ककर्भर्े यस रोगका स्ट्ेर्हरू यी औरथधहरूलाई 
प्रनतरोध गर््क सक्छर् ्। यसले खोप माफ्क त रोगको रोकथाम गर्ने काय्कलाई झर्ै 
महत्वपयूण्क पा्छ्क  ।

2 PCV13 खोप

 3  केही मानर्सहरूले यो खोप ललर्यु हँुदैर्

यस खोपको मात्रबाट, PCV7 र्ामक प्रारम्म्क न्युमोकोकल खोपबाट वा करपथीररया 
टोसाइर (उदाहरणको लामग DTaP) सम्मिललत कयु र्ै पनर् खोपबाट कोही कसैलाई 
गम्ीर एलर्जक प्रनतकक्रया भएको ्छ भर्े उति व्यक्तिले PCV13 लगाउर्यु हँुदैर् ।

PCV13 का तत्वबाट गम्ीर एलजजी भएका जोकोहीले खोप लगाउर्यु हँुदैर् । खोप 
लगाइएको व्यक्तिलाई कयु र्ै पनर् गम्ीर एलजजीहरु ्छर् ्भर्े आफर्ो चचककत्सकलाई 
भन्युहोस ्।

खोप लगाउर्े व्यक्ति स्स् ्ैछर् भर्े तपाईंको स्ास्थ्य रेखदेख प्रदायकले खोप लगाउर्े 
अकको कदर् तोक् सक्यु हुन्छ ।

4 खोप प्रनतकक्रयाका खतराहरू

खोपहरू लगायत सब ैऔरथधले प्रनतकक्रया कदर्े सम्ावर्ा हुन्छ । यतिा प्रनतकक्रयाहरू 
सामान्तया हल्ा हुन्छर् ्र आफै हराएर जान्छर््, तर गम्ीर प्रनतकक्रयाहरूको पनर् 
सम्ावर्ा हुन्छ । 

PCV13 को प्रयोगबाट देखखएका समस्ाहरू उमेर र रोज अर्युसार फरक भएको कयु रा 
देखखएको ्छ । बालबाललकाहरूमा देखखएका सब ैभन्ा सामान् समस्ाहरू नर्म्न रहेका 
्छर्:् 
• लगभग आधा व्यक्तिहरू तन्दालयु भए, नतर्ीहरूलाई भोक लागेर् र खोप लगाइएको

स्ार्मा रातोपर्ा वा र्रमपर्ा देखखयो ।
• 3 जर्ा मध् ेलगभग 1 जर्ामा खोप लगाएको स्ार्मा सयुनन्यो ।
• एक नतहाइ मानर्सहरूलाई सामान् ज्वरो आएको थथयो, र 20 मध् े1 जार्ालाई

102.2°F भन्ा माथथ ज्वरो आएको थथयो ।
• 10 मध् ेलगभग 8 जर्ालाई झकको लाग ्रे् वा ररसाउर्े समस्ा आएको थथयो।

सयुई लगाइएको ठाउँमा वयस्कहरूलाई पीरा भएको, रातो भएको, र सयुनर्एको, यसको 
साथ ैसामान् ज्वरो आउरे्, थकाइ लाग्ने, टाउको दखु्े, जारो हुर्े, वा मासंपेशीमा पीरा 
हुर्े समस्ा भएकोकयु रा जार्कारीमा आएको ्छ ।

नर्ष्क्रिय फ्यू खोप को साथमा PCV13 खोप कदइएका बालबच्ाहरूमा ज्वरोद्ारा 
बहेोस हुर्े खतरा बढी हुन्छ । थप जार्कारीको लामग आफर्ो चचककत्सकलाई सोध्युहोस ्
। 

खोप जार्कारीको अभभव्यक्ति
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PCV13 र्ामक न्युमोकोकल सम्बद्ध खोपले 13 प्रकारका न्युमोकोकल जीवाणयुबाट 
सं रक्षण ग्छ्क । 

बालबाललकाहरूलाई PCV13 नर्यममत रुपमा 2, 4, 6 र 12–15 मकहर्ाको 
उमेर कदइन्छ। यो के ही सीममत स्ास्थ्य अवस्ाहरू भएका 2 देखख 64 वर्क उमेरका 
बालबाललका र वयस्कहरूलाई र 65 वर्क र सो भन्ा बढी उमेरका सबै वयस्कहरूको 
लामग पनर् थसफाररस गररन्छ । तपाईंलाई तपाईंको चचककत्सकले नववरणहरू कदर् 
सक्यु  हुन््छ ।
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सयुईद्ारा कदइर्े कयु र्ै पनर् खोप ललइ सकेपल्छ देखा पर््क सके् समस्ाहरू 
यस प्रकार ्छर्:्
• मानर्सहरू ककहलेकाही ँखोप लगायतका चचककत्सा उपचारपल्छ बहेोस हुर्े ग्छ्कर् ्।

लगभग 15 ममर्ेट जनत बस्यु वा ढले्र बस्युले बहेोस हुर्, र लरेर हुरे् चोटपटकबाट
बचाउँ्छ । ररँगटा लाग्ो, वा दृनटि समस्ा भयो वा कार् बज्यो भर्े आफर्ो 
चचककत्सकलाई बताउर्युहोस ्।

• कनतपय अललक बढी उमेरका बालबच्ा र वयस्कहरूलाई सयुई कदइएको कयु ममा
अत्न् ैपीरा हुन्छ र हात चलाउर् गाह्ो हुन्छ । अत्न् कम व्यक्तिमा मात्र यतिो 
समस्ा हुन्छ ।

• कयु र्ै पनर् औरधीले गम्ीर एलजजी प्रनतकक्रया ल्ाउर् सक्छ । खोपबाट त्स
ककथसमको प्रनतकक्रया नर्कै कम मात्रामा हुन्छ, अथा्कत ्दश लाख रोजमा 1 जर्ालाई
हुन्छ र खोप लगाएपल्छ केही ममरे्टदेखख र केही घण्ाको बीचमा यतिो हुन्छ भन्े
अर्युमार् गररएको ्छ ।

सब ैप्रकारका औरथधले जति ैखोपका कारणले पनर् गम्ीर चोटपटक लाग्ने वा मृत्यु हुर् 
सके् सार्ो सम्ावर्ा हुन्छ ।

खोपको सयुरक्षालाई सधै ँअर्युगमर् गररन्छ । थप जार्कारीको लामग, नर्म्न वेबसाइटमा 
जार्युहोस:् www.cdc.gov/vaccinesafety/

 5  गम्ीर प्रनतकक्रया भयो भर्े के गर्ने ?

म के प्रनत होथसयार हुर्युप्छ्क  ?
• आफयू लाई चचम्न्त पार्ने गम्ीर एलजजी प्रनतकक्रया, अत्न् ैउच् ज्वरो वा असामान् 

व्यवहार जतिा कयु र्ै पनर् चचन्ह तथा लक्षण प्रनत होथसयार हुर्युहोस ्। 
गम्ीर एलजजी प्रनतकक्रयामा नबनबरा आउरे्, अर्युहार र घाटँी सयुनर्रे्, सास फेर््क गाह्ो
हुर्े, टयुको धर्कर् ल्छटो-ल्छटो चलर्े, ररँगटा लाग्ने, र कमजोर हुर्े आकद प्छ्कर् ्— र
यतिा नतकक्रयाहरू नवशेर गरी खोप लगाइएको केही ममर्ेटदेखख केही घन्ापल्छ हुन्छ
।

मैले के गर्यु्कप्छ्क  ?
• यकद यो गम्ीर एलजजी प्रनतकक्रया हो वा प्रतीक्षा गर््क र्सककरे् अन् आपत्ाललर् 

समस्ा हो भर्े 9-1-1 मा टेललफोर् गर्यु्कहोस ्वा नबरामीलाई सबभैन्ा र्जजकको
अस्पतालमा लैजार्युहोस ्। वा, आफर्ो राक्रलाई टेललफोर् गर्यु्कहोस ्। 
प्रनतकक्रयाहरूको बारेमा भ्ाक्क्र् एर्भस्क इभेन् ररपोर्टङ थसस्म (VAERS)
मा ररपोट्क कदइर्युप्छ्क  । तपाईंको राक्रले यो ररपोट्क बयुझाउर्युप्छ्क , वा VAERS
को वेबसाइट www.vaers.hhs.gov मा गएर, वा 1-800-822-7967 मा
टेललफोर् गरेर तपाईं आफै यसो गर््क सक्यु हुन्छ ।

VAERS ले मेकरकल सल्ाह कददैँर् ।

 6  रानटिट्य खोप हार्ी क्षनतपयूर्त काय्कक्रम (VICP)

रानटिट्य खोप हार्ी क्षनतपयूर्त काय्कक्रम (Vaccine Injury Compensation 
Program, VICP) एक यतिो संघीय काय्कक्रम हो जयुर् नर्जचित खोपहरूद्ारा 
चोटपटक लागेका वा हार्ी भएका मानर्सहरूलाई क्षनतपयूर्त कदर्े उदे्श्यले स्ापर्ा 
गररएको हो ।

आफयू लाई खोपले हार्ी गरेको ्छ वा चोटपटक लागेको ्छ भन् ेनवश्ास गर्ने 
व्यक्तिहरूले काय्कक्रमको बारेमा जान् र दाबी दायर गर्ने नवरयमा 1-800-
338-2382 मा टेललफोर् गरेर वा VICP को वेबसाइट www.hrsa.gov/
vaccinecompensationमा गएर जार्कारी ललर् सक्छर् ्। क्षनतपयूर्तको लामग
दाबी दायर गर्ने म्ाद हुन्छ ।

7 मैले थप कयु रा कसरी जान् सक्छयु  ?
• तपाईंको स्ास् सेवा प्रदायकलाई सोध्युहोस ्। नर्जले तपाईंलाई खोप जार्कारी

(package insert) प्रदार् गर््क सक्छ वा सयूचर्ाको अन् स्ोतहरू बताउर् सक्छ
।

• आफर्ो स्ार्ीय वा राज्य स्ास्थ्य नवभागमा टेललफोर् गर्यु्कहोस ्।
• रोग नर्यन्त्रण तथा रोकथाम नवभागहरू (Centers for Disease Control

CDC) मा कल गर्यु्कहोस:्
- 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) मा कल गर्यु्कहोस ्वा
- CDC को वेबसाइट www.cdc.gov/vaccines मा जार्युहोस्
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